
Witam Was chłopcy po świątecznej przerwie. Bardzo dziękuję za piękne życzenia 

świąteczne . Mam nadzieję, że odpoczęliście trochę i jesteście pełni werwy do 

dalszej pracy, powiem Wam, że to tylko przed nami  2 dni Olku i Wiktorku. No to co 

bierzemy się do pracy co.  

16.04.2020 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się  

Temat: Ulubione zajęcia  

Zadanie nr 1 

 

Na dzień dobry chciałabym zapytać Was jak się czujecie ? Poroś mamusie Olku o 

przeczytanie pod każdym kotkiem nazwę emocji, a następnie ty pokaz mamie minę 

lub wskaż kotka jaki masz dziś nastój.  Ja powiem Tobie, że dziś jestem kotem 

smutnym, trochę zmartwionym. Powiem Tobie dlaczego,  ponieważ zmartwiona 

jestem tym, co się u nas w kraju  i na świecie dzieje, martwię się o Was i o swoją 

rodzinę, aby nie dopadła nas ta” brzydka” choroba,  że nie możemy się zobaczyć, że 

pracujemy zdalnie. Mam nadzieję, ze wszystko wróci za jakiś czas do normalności, i 

wreszcie nastanie radość i spokój . 

Teraz zadanie nr 2 Posłuchaj, czytanego przez mamę, wiersza H. Cenarskiej pt. 

"Taka Zosia"'  

 

1. Była sobie taka Zosia, 



co zabawki wciąż niszczyła. 

Ciągle nowe kupowała, 

lecz się o nie  troszczyła. 

Te zabawki wciąż o Zosi 

szeptem z sobą rozmawiały, 

że po prostu jej nie lubią 

i czym prędzej uciec chciały! 

 

2. Miś bez nosa, pies bez ucha, 

pajac, co się już nie rusza. 

Lalki małe, lalki duże, 

wszystkie mają smutne buzie, 

klocki lego też zmartwione, 

bo po kątach rozrzucone. 

 

3. No i proszę, posłuchajcie, 

co się stało dnia pewnego. 

Wszystkie w Polskę wyruszyły: 

lalki, pajac, klocki lego. 

Zosia szuka, wszystkich pyta - 

bez zabawek jest jej nudno. 

Czy zabawek ktoś nie widział? 

Bo wytrzymać bez nich trudno. 

 

4. Maszerują ulicami 

miś bez nosa, pies bez ucha, 

jedzie pajac w samochodzie - 

ten, co już się nie porusza. 

Wszystkie lalki małe, duże 

skaczą zgrabnie przez kałuże. 

 

Super pięknie słuchałeś. To teraz odpowiedz kiwając głową nie- (zaprzecz) lub tak 

(przytaknij ) czy Zosia, która opisana jest w wierszu dobrze postępowała z 

zabawkami.? 

Dobrze a teraz pokaż mi jaka jest Twoja ulubiona zabawka, będziesz o nią dbał, 

mam nadzieję, że tak.  

 

 


